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ZAPI SNI K JAYNE OB RAYNAVE
spremembe odloka o kategodzaciii obEinski cest

Obiinski svet Obiine Vransko ie na 2. tedni seji dne 5. 2. 2079 opravil sploino r zpravo o
ptedlogu spremembe odloka o kategoizaciji obtinskih cest tet g^ posredoval v javno obtavnavo
na kraievno obiiajen naiin, ki je potekala od 6. 2.2019 do 8. 3. 2019.
V iasu javne obravnave je bil predlog sprememb odloka kategoizaciji obiinskih cest v
poslovnem dasu obiinske uptave nzgmien v sejni sobi Obiine Vtansko, Vransko 59 in objavljen
na soletni strani Obtine Vtansko www.vtansko.si.
V iasu javne obravnave so pisne pripombe na ptedlog sprememb odloka o kategoizaciii cest
podali:

. Bri5nik Emiljan, Vransko 153,3305 Vtansko (ptedlog je priloga tega zapisnika)
o Obiina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko (predlog je priloga tega zapisnika)

Opredelitev do prispelih pripomb in predlogov:
- Pri pripravi dopolnienega ptedloga spremembe odloka o kategorizaciji obdinski cest se

upo5teva predlog Brisnik Emiljana, da se JP 992502 imenuje odcep Kocjan (izbri5e se

Merinca) n JP 992611 se imenuje TeSova - Kriinik (izbriSe se BriSe).

- Pri pripravi dopolnjenega predloga spremembe odloka o kategorizaciji obdinski cest se

ne upo5teva predlog Brisnik Emiljana, da se po zemljiSdu - javno dobro parc. 5t.

766/7, k.o. Vransko, kategorizrta JP odcep Koiar. Kategoizaciia ni smiselna, ker grc za

individualni prikljuiek od stanovanjskega objekta Vransko 145 v doLlini doliina 25 m.
- Pri pripravi dopolnjenega ptedloga spremembe odloka o kategoizaciji obiinski cest se

upoSteva predlog obiinske uprave, da se kategortzira nova JP odcep Strah v naseliu
Lotica pri Vranskem. V naravi predstavlja nekategorizirano cesto do stanovanjskih
objektov Loiica pri Vranskem 23 n 23 a,li poteka po parc. it. 1304/12 n 7307 /75, obe
k.o. Loiica, Iast Obiine Vransko.

Zapisal: 2upaN
Rosita Franc

Priloge:

Pripombe Brisnik Emiliana,

Predlog Obiine Vransko;




